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Et tu Brute 
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1. INLEDNING 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att jämföra mynt präglade av Gaius Iulius Caesar med mynt präglade av 
Marcus Iunius Brutus för att se om och i så fall hur de använde sig av mynten för 
att sprida propaganda. Tidigare svensk forskning har inte jämfört Caesars och 
Brutus mynt i syfte att studera myntens eventuella funktion som propaganda. För 
att försöka besvara frågan har jag arbetat utifrån följande frågeställningar: 

• Vad föreställer mynten? 
• Illustrerar mynten verklighet eller ideal? 
• Vem har låtit prägla mynten? 
• Till vem riktar sig mynten? 
• Hade mynten någon effekt som propagandamedel?  

1.2 Metod och material  

Mynten jag har studerat återges i den bifogade myntkatalogen med såväl bilder 
som en beskrivning av vad de föreställer. Det man kan fråga sig är hur pass 
representativa mynten är för Brutus och Caesar. Det kan tänkas att det fanns fler 
och mer frekvent använda sätt att propagera för sin egen person på, såsom tal, 
skrifter, arkitektur och ceremonier.  Likaså kan man fundera över om de bevarade 
mynten representerar alla de mynt som präglades under Brutus och Caesars 
levnadstid. Detta bör vara fallet då de insamlats sedan renässansen och finns i ett 
flertal exemplar per mynttyp. Därmed är sannolikheten liten för att man skulle 
finna några nya mynttyper. Detta utesluter dock inte det faktum att det kan ha 
gjorts några myntsorter i så pass begränsat antal att de inte överlevt fram till 
renässansens dagar. Men vore detta fallet skulle ju inte mynten vara representativa 
och därmed inte påverka min undersökning i någon större grad.  

1.3 Tidigare forskning  

Ser man till den tidigare forskningen har många ämnen kommit att bli 
kontroversiella frågor. Man har diskuterat allt från hur man ska se på myntens 
bildframställning och dess eventuella propagandabudskap till vem det var som 
beslutade över myntens design.  
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Ser man till bildframställningen på mynten menar numismatikern Harlan att 
myntmästarna1 själva fick besluta över bildframställningen som en förmån för att 
arbetet var oavlönat.2 Numismatikern Sutherland anser att bildframställningen var 
resultatet av statens intressen. Numismatikern Buttrey menar att avbildningen 
gjordes av den som tillverkade myntet,3 medan numismatikern Levick anser att 
mynten representerar hur myntmästaren försökte kommunicera med regenten. Ser 
man till kejsartiden anser Hedlund att myntet gjordes i samarbete mellan kejsaren 
och mynttillverkarna. Kejsaren gav myntet legitimitet varför det borde ha gjorts i 
något slags samförstånd innan det blev offentligt. Mynten måste ha präglats på ett 
sätt som man trodde skulle godkännas av kejsaren, för om en legend eller bild 
kunde missförstås stoppades tillverkningen och myntet drogs in.4 

En annan diskussion har handlat om Caesars mynt slagna 44 f.Kr. och vilka 
som präglades före och efter hans död. Tidigare ansåg man att alla mynt som bar 
Caesars porträtt slogs efter hans död, en tes som stöttades fram till 1952 av E.A. 
Sydenham. Men i ljuset av nyare forskning har denna tes visat sig grundlös. Därför 
har de flesta återgått till numismatikern Joseph H. Eckhel (1737-1798) och den 
tyske historikern Theodor Mommsens (1817-1903) åsikter att åtminstone vissa av 
mynten med Caesars porträtt präglades under hans livstid.5 

                                                        
1 Föreståndaren för myntverkstaden.  
2 Harlan 1995, s. V.  
3 Hedlund 2008, s. 32.  
4 Hedlund 2008, s. 33.  
5 Morawiecki 1983, s. 18.  
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2. HISTORISK BAKGRUND 

2.1 Definition av propaganda 

Nationalencyklopedin definierar propaganda enligt följande: 
 
propaga´nda (latin), mer eller mindre systematiskt bedriven verksamhet som syftar till att med 
hjälp av språk, bilder eller andra symboler påverka människors åsikter, värderingar eller handlingar i 
en bestämd riktning.6 
 
Huruvida termen propaganda ska användas eller inte, är någonting de lärde tvistar 
om och många numismatiker och historiker undviker numera termen då ordet 
blivit relativt värdeladdat och kan ge fel indikationer.7 Exempel på detta är 
numismatikerna Meadows och Williams som anser ordet vara missvisande. De 
anser att mynten användes för att påminna romarna om vissa personers bedrifter, 
inte för att övertala romarna till en särskild politisk eller ideologisk åskådning.8 En 
annan som undviker ordet är numismatikern Howgego som anser att mynten 
användes för att illustrera makt och skapa en känsla av samhörighet.9 Han menar 
även att mynten reflekterar den komplexa relationen mellan härskare och invånare 
i det avseendet att invånarna skulle kunna identifiera sig med myntet samtidigt 
som härskaren använde myntet som en form av självdefinierande och ett sätt att 
behålla dominans.10  

Tidigare forskning har ofta menat att mynten och dess propagandabudskap kan 
läsas av nästintill bokstavligt, en åsikt som stod sig i stort sett obestridd fram till 
1950-talet och vars stora förespråkare var numismatikerna Harold Mattingly och 
Edward A. Sydenham.11 

Historikern A.H.M. Jones publicerade 1956 en artikel där han ifrågasätter detta 
synsätt. Jones menar att myntningen kan vara tänkt som en bärare av propaganda, 
men att många numismatiker har överdrivit dess betydelse.12 Om myntens 
bildframställning var så viktig som vissa numismatiker anser borde de antika 

                                                        
6 Nationalencyklopedin, “propaganda”, 2011-05-02, kl. 13.15 (http://www.ne.se/kort/propaganda). 

Jfr Weber 2000.  
7 Meadows & Williams 2001, s. 49.  
8 Meadows & Williams 2001, s. 49.  
9 Howgego 1995, s. 43 
10 Howgego 1995, s. 43-44.  
11 Hedlund 2008, s. 29.  
12 Jones 1974, s. 62.  
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författarna fäst större uppmärksamhet vid dem.13 Vidare menar Jones att många 
inte kunde läsa eller förstå myntens budskap.14 Istället föreslår han att man kan 
jämföra de romerska myntens bildframställning med dagens frimärken och att 
ingen seriös historiker skulle idag använda frimärken för att förstå regeringens 
politik.15 Han menar vidare att mynt ger en del politisk information, men deras 
huvudsakliga syfte är att vara ett betalningsmedel.16 Således förnekar han inte att 
mynten hade en propagandafunktion, däremot anser han inte att det var myntens 
primära funktion.  

Stora numismatiker likt T.V. Buttrey och M. Crawford anslöt sig till Jones 
åsikter och vidareutvecklade dem.17 Crawford menade att om någon 
uppmärksammade myntens bildspråk så var det enbart auktoriteten, det vill säga 
den som svarade för myntpräglingen, och att det inte finns bevis för att mynten 
speglade några statliga intressen, han anser också att mynten borde ha nämnts 
oftare i den antika litteraturen.18 

Sutherlands svar på att mynten inte nämns så ofta är att de antika historikerna 
var mer av krönikörer än analytiker: således analyserade de inte mynten. Vidare 
anför han att många av historikerna under kejsartiden ogillade kejsaren och därför 
skulle ha haft ett skäl till att avsiktligt ignorera mynten och dess bildspråk. 
Problemet med det sistnämnda argumentet är att Sutherland låter tesen bevisa 
tesen, det han argumenterar för förutsätter han i argumentationen.  Det vill säga 
att han tar för givet att mynten uppmärksammades.19 Ada Cheung replikerade att 
de antika historikerna kanske inte refererade till mynten då man inte kände ett 
behov av att referera till någonting som var uppenbart i sin omgivning, de skriftliga 
källorna nämner inte heller statyer, reliefer eller byggnader.20  

Att ordet kan vara missvisande kan jag delvis hålla med om, men för 
enkelhetens skull har jag ändå valt att använda begreppet, men då i betydelsen av 
att man präglade mynten som ett medvetet försök till marknadsföring för antingen 
staten eller personen i fråga. De som använder ordet propaganda och de som 

                                                        
13 Jones 1974, s. 62.  
14 Jones 1974, s. 63-64.  
15 Jones 1974, s. 63-64.  
16 Jones 1974, s. 67.  
17 Hedlund 2008, s. 29.  
18 Hedlund 2008, s. 30.  
19 Hedlund 2008, s. 30.  
20 Hedlund 2008, s. 30.  
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undviker ordet talar generellt sett om samma sak. Ingen menar propaganda i 
dagens bemärkelse utan talar snarare om PR för den egna personen.  

2.2 Caesar och Brutus, vilka var dessa? 

Historiker brukar se senrepubliken (133-31 f.Kr.) som en period av inre 
motsättningar mellan optimater21 och popularer22, en tid då senaten började förlora 
sin makt till fördel för enstaka individer samt en ökad ekonomisk tillväxt23 och 
enligt vissa en tydligare imperialistisk expansionspolitik.24 Vissa försöker dock 
vända sig bort från ordet imperialism.25 

Gaius Iulius Caesar föddes 100 f.Kr. och tillhörde en anrik gammal patricisk 
ätt. Han fick en utbildning som gav honom en framgångsrik politisk karriär.26 

Tillsammans med Pompejus och Crassus ingick Caesar 60 f.Kr. ett privat 
förbund, första triumviratet. Detta ledde till att Caesar blev konsul 59 f.Kr och 
ståthållare i de galliska provinserna (58 f.Kr. – 50 f.Kr). När Caesar 49 f.Kr. 
beordrades att lämna sina legioner startades ett inbördeskrig som varade till 46 
f.Kr. där Caesar slogs mot Pompejus samt hade större delen av den romerska 
senaten mot sig. Caesar vann kriget och 44 f.Kr. valde han att befästa sin ställning 
genom att utnämna sig till diktator på livstid. Genom att bli alltmer lik en konung 
skaffade han sig ovänner och mördades 44 f.Kr. av en sammansvärjning på 60 
män, som sa sig verka i frihetens namn, libertas, men resultatet blev ett nytt 
inbördeskrig. 27 

Marcus Iunius Brutus föddes 85 f.Kr och adopterades vid åtta års ålder, då 
fadern avled, av sin morbror, senator Cato den yngre, och fick då namnet Q. 
Caepio Brutus.28 Vid 32 års ålder blev han quaestor29 i Kilikien. När Brutus blev 
myntmästare 60 f.Kr. var han emot Pompejus, men kom senare att stödja honom 
under inbördeskriget mot Caesar.30 Efter slaget vid Farsalos 48 f.Kr. benådades 

                                                        
21 Den romerska nobiliteten vilka ansåg att senaten skulle ha den ledande rollen, Niemeyer 2000. 
22 ”Som hör till folket”, ville stärka plebejernas makt och ansåg att republiken skulle styras av 

folket, von Ungern-Sternberg 2000. 
23 Ørsted 2000, s.79-87.  
24 Flower 2010, s. 519-528.  
25 Ørsted 2000, s. 72-75.  
26 Foss, 11.  
27 Le Bohec, Le Glay & Voisin 2005, s. 133-140.  
28 Foss 1990, s. 24.  
29 Underordnad domare vars arbetsuppgifter var att ta hand om ekonomin, A history of Rome 

(2005), s. 537.  
30 Foss 1990, s. 24.  
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Brutus av Ceasar, som senare gynnade hans karriär. Vid 41 års ålder blev han 
praetor31, och Caesar ämnade utnämna honom till konsul tre år senare, men Brutus 
kom att vända sig emot Caesar efter att denne 44 f.Kr. utsetts till diktator på 
livstid. Brutus deltog aktivt i sammansvärjningen samt var en av de som deltog i 
mordet. Efter mordet tvingades han fly då han blev starkt impopulär hos 
befolkningen och utnämndes till samhällets fiende i november 44 f.Kr. Han 
samlade då en armé och 43 f.Kr. kom senaten att byta sida och bekräfta hans 
ställning. I det efterföljande inbördeskriget besegrades han 42 f.Kr. av Octavianus 
vid slaget vid Filippi, och valde då att begå självmord.32  

Caesar var enligt Mommsen en ypperlig statsman och det enda geni 
Romarriket lyckades åstadkomma.33 De flesta historiker anser detta vara en stor 
överdrift. Enligt militärhistorikern Fuller (1878-1966) skapade Caesar i princip 
ingenting med undantag av koloniseringen av Gallien och hans skattereform i östra 
provinserna.34 Vidare menar han att Caesar var en duktig fältherre, sann 
opportunist, maktgirig och en slug politiker35 som var ”mer skarpsinnig än 
uppfinningsrik och analyserade saker och ting in i minsta beståndsdel”.36 
Historikern Frank Burr Marsh och historikern Frank Adcock håller med Fuller 
om att Caesar inte var en revolutionär statsman och att hans åtgärder och 
lagstiftning grundades på tidigare exempel gjorda av andra.37 Örsted å sin sida 
beskriver Caesar som en begåvad och rastlös man med stort självförtroende38 och 
Foss pekar på att Caesar var en av sin tids största talare och författare.39 

Synpunkterna på Caesars mord och hans mördare har under åren varit ett 
omstritt diskussionsämne. Dante ansåg att Brutus och Cassius tillsammans med 
Judas förtjänade att torteras av Satan själv inne i det djupaste helvetet. Shakespeare 
kallade istället Brutus för den förnämsta romaren av de alla. Dessa var visserligen 
skönlitterära författare och inte forskare, men visar ändå hur Brutus uppfattats 
under olika epoker. I modern forskning har historikerna ofta vänt sig bort från det 

                                                        
31 Överordnad domare som ansvarade för rättskipningen. Genomförde vissa av konsulernas 

arbetsuppgifter när dessa var frånvarande, A history of Rome (2005), s. 537.  
32 Foss 1990, s. 24.   
33 Fuller 2008, s. 401, publicerades första gången 1965.   
34 Fuller 2008, s. 401.  
35 Fuller 2008, s. 55-57 & 416.  
36 Fuller 2008, s. 405 
37 Fuller 2008 s. 406.  
38 Ørsted 2000, s. 114, 134, 150.  
39 Foss 1990, s. 11.  
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moraliska och istället koncentrerat sig på det politiska. Mommsen fördömde 
mordet och kallade det dåraktigt och kriminellt. Edvard Meyer sympatiserade med 
de ideologiska motiven bakom mordet, men kritiserar de sammansvurnas brist på 
politiskt omdöme. Liknande åsikter uttrycker Matthias Gelzer40 och Adcock.41 
Ronald Syme ser inte konflikten mellan Caesar och Brutus som en fråga på gott 
och ont, utan anser att bägge hade rätt utifrån sina perspektiv.42 Wistrand väljer att 
peka på att Brutus inte gjorde några försök att ta makten eller verka för egna 
politiska eller ekonomiska intressen,43 istället drevs Brutus enligt Wistrand av sin 
ideologiska åsikt.44 

2.3 Det monetära systemet under perioden 

De lärda tvistar om huruvida romarna hade ett penningsystem eller ej, men med 
tanke på att de nyttjade mynt i nästan 1000 år hade de i alla fall en form av 
betalningssystem, vilket övertogs från grekerna 400 f.Kr. och sedan 
vidareutvecklades.45 Mynten användes i såväl städerna som i jordbruksområdena 
och var det dominanta verktyget vid utbyte av varor. Spannmål spelade också en 
stor roll vid betalning av skatter, löner och krediter.46  

Grundpelaren i penningsystemet var silvermynten, denarius, som användes 
mellan 264 f.Kr. och 238 e.Kr. Brons- och guldmynt användes som subsidiära 
enheter.47 Viktenheterna och renheten fixerades via lagstiftning och antalet mynt 
bestämdes av staten.48 Mynten behöll värdet om de var av rätt vikt, var de för 
tunga försvann de oftast ner i smältdeglarna medan alltför lätta mynt nedskrevs så 
att de minskade i värde.49  

Betalningsmedel har sett ut på många olika sätt, till exempel har stenar, snäckor 
och kopparkors använts i olika kulturer och samhällen.50 Dagens papperssedlar 
och mynt har bara det värde vi gett dem och legitimitet genom att vi efter många 

                                                        
40 Wistrand 1980, s. 6.  
41 Adcock 1932, s. 735-736.  
42 Wistrand 1980, s. 6.  
43 Wistrand 1980, s. 6.  
44 Wistrand 1980, s. 23.  
45 Harl 1996, s. 6.  
46 Howgego 1995, s. 22.  
47 Harl 1996, s. 6.  
48 Burret 1987, s. 21.  
49 Harl 1996, s. 7.  
50 Lagerqvist & Nathorst-Böös 1981, s. 11.  
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års användning accepterat det som betalningsmedel. Det är alltså inte nödvändigt 
att använda sig av mynt eller sedlar med olika bilder på av ekonomiska skäl. Man 
kan därför fråga sig varför man började använda mynt över huvud taget. 
Antagligen för att dessa oftast är enklare att använda som räkneenhet, bytesmedel 
och värde bevarare samt enkla att föra med sig. Men samtidigt kan man utnyttja 
mynten till att sprida ett budskap, vilket bilderna på mynten är ett exempel på.  

                                                       

2.4 Myntpräglingens organisation 

Under senrepubliken producerades mynten i Rom, vid behov kunde även 
provinserna producera mynt.51 Statskassan, aerarium, kontrollerades av årligen 
valda ämbetsmän, quaestorer, och för mynten ansvarade tre myntmästare (som 
under Caesar utökades till fyra) 52, IIIVIRI AAAFF.53 Först vid 27 års ålder kunde 
man bli myntmästare vilket sågs som ett steg i karriären.54 Troligen drev 
myntmästarna tillsammans med quaestorerna myntverket och producerade 
mynten, men symbolerna S.C.55 och Ex S.C. indikerar att senaten ansvarade för 
och övervakade myntpräglingen.56  

Romarna slog mynten med graverade präglingsstampar. Med hjälp av en tång 
placerades myntet mellan de två stamparna, sedan hamrade man på stampen för att 
prägla in symbolerna på myntet.57 Präglingsstamparna gjordes av yrkesmän vars 
antal troligen inte var så stort.58 

År 49 f.Kr. tog Caesar kontroll över skatterna och myntpräglingen genom att 
sätta sina slavar på viktiga befattningar.59 Alltså gick makten över myntutgivningen 
från senaten till regenten.60 

Det verkar inte som om myntpräglingens organisation följde en plan eller ett 
system utan istället utvecklades organisationen i samband med Romarrikets 
expansion. Många har pekat på att det är typiskt romerskt att låta 

 
51 Carson 1990, s. 247.  
52 Burnett 1987, s. 20. 
53 tresviri auro argento aere flando feriundo, “Tre män för att prägla (och) gjuta brons, silver (och) 

kopparmynt”. 
54 Mattingly 1960, s. 41.  
55 Senatus Consulto, ”På dekret av senaten”, Burnett 1987, s. 19.  
56 Mattingly 1960, s. 28-29.  
57 Harl 1996, s. 9-10.  
58 Mattingly 1960, s. 38.  
59 Sutherland 1980, s. 1-5.  
60 Harl 1996, s. 210.  
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administrationen utvecklas av sig själv och enbart lägga sig i vid specifika behov 
och problem. Detta förklarar den stora variationen på myntens utformning.61 

2.5 Aversen (framsidan) och Reversen (baksidan) 

Aversen visar oftast myntets auktoritet och är därmed den värdefullare sidan. Den 
har därför präglats mer omsorgsfullt och placerats underst av de två 
präglingsstamparna samt placerats i ett städ.62 Reversen som legat överst har 
därför fått ta emot hammarslagen och har således en kortare levnadstid. Likt 
aversen har reversen en inskription och symbol som ofta visar gudabilder eller 
legender.63 Vissa mynt har även kontrollstämplar som användes för att hålla reda 
på produktionen och myntstämplarna som använts för att prägla mynten.64 

                                                        
61 Burnett 1987, s. 21.  
62 Carson 1990, s. 276.  
63 Carson 1990, s. 280-283.  
64 Burnett 1987, s. 22.  
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3. RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 

3.1 Myntens bildspråk 

Redan 54 f.Kr. började M. Iunius Brutus att placera porträtt på mynten, vilket är 
anmärkningsvärt med tanke på att detta sågs som skamligt av de flesta romare och 
antydde att myntmästaren strävade efter absolut makt. Myntporträtt kändes enbart 
till från de hellenistiska kungarna, och ett flertal av dessa illustrerade grundaren till 
dynastin, inte den regerande monarken. Romarna, oavsett om de präglade mynten 
eller nyttjade mynten var medvetna om detta.65 Mattingly menade att när Brutus 
porträtterade två av sina förfäder, L. Iunius Brutus (den äldre) och C. Servilius 
Ahala (43-44) var det inte på grund av maktanspråk, utan mer en varning till 
Pompejus och första triumviratet att inte gå för långt då rykten sade att Pompejus 
strävade efter absolut makt.66 Brutus den äldre hade störtat den hatade monarkin 
och blev den första konsulen av republiken. Ahala räddade staten 439 f.Kr. genom 
att döda Sp. Maelius, som begärde kungamakten.67 Brutus lyckades således dels 
visa sin politiska ideologi, dels sina anrika förfäder vilket tillsammans blev en bra 
marknadsföring för att kunna klättra på karriärstegen. 

Gudinnan Libertas personifierade friheten och genom att använda henne kunde 
han peka på att Rom skulle vara fritt från diktatorer.68 Att ha Brutus den äldre på 
myntet visade hur hans förfader hade befriat Rom från monarkin, men kunde även 
fungera som en varning och påminnelse: Familjen hade befriat Rom en gång 
tidigare och kunde således göra det igen. 

Caesars familj hade i flera generationer hänvisat till sitt släktskap med gudarna. 
På reversen av en denar som slogs mellan 47 och 46 f.Kr. (16-20) syns Aeneas som 
flytt från det brinnande Troja. Han bär sin far Anchises på sin vänstra arm och på 
sin högra håller han Palladium, den ursprungliga statyn av Athena. Den flyende 
Aeneas hade efter mycket om och men nått Latium där han grundade kuststaden 
Lavinium, den mytiska föregångaren till Rom. Myten var en av periodens 
viktigaste, och särskilt relevant för den Julianska släkten. Aeneas son Ascanius 
kallades också Julius, vilket familjen Julia poängterade för att visa sitt uråldriga 

                                                        
65 Hannestad 1986, s. 26.  
66 Mattingly 1960, s. 81.   
67 Crawford 1985, s. 455.  
68 Mattingly 1960, s. 84.  
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släktskap med gudarna. Aeneas var nämligen Venus son. Det är därför knappast 
förvånansvärt att hon finns på reversen.69   

Ett av de mest kända exemplen på mynt som illustrerar hur man övervunnit en 
fiende är Caesars denarer föreställande en krigare, kanske Vercingetorix,70 sittande 
framför en trofé med sina händer bundna bakom ryggen med inskriptionen 
CAESAR. För det romerska folket var Caesars erövring över Gallien mycket 
aktningsvärd, vilket han tydligt visar i sitt propagerande verk, De Bello Gallico.71 
Temat med den besegrade fienden upprepades inte bara av Caesar själv, utan även 
av myntmästarna besläktade med Caesar. Ett exempel är mynten där reversen visar 
en gallisk trofé och vapen. På ena sidan sitter en gallisk slav med händerna bundna 
bakom ryggen, och på den andra sidan en sörjande gallisk slavinna, en 
personifikation av provinsen (21-22).72 Att Venus och hennes son Cupido finns på 
mynten lär vara på grund av associationen till myten om Aeneas som ansågs vara 
grundaren av den juliska ätten.  

Ett av Caesars mest kända mynt (10-13) visar på ena sidan en elefant som 
trampar ner en drake eller en orm, vilket symboliserar den snart utplånade 
Pompejus. Den andra sidan visar Pontifex Maximus73, Caesars hederstitel.74 
Genom att visa på sin prästerliga titel kan han visa att han har gudarna på sin sida 
och därmed legitimera striderna mot Pompejus. När Caesar 44 f.kr. gjorde sig till 
dictator perpetuo, diktator på livstid, röstade senaten fram att Caesar skulle bli den 
första levande romaren med sitt porträtt på mynten (24-25).75 

Vissa symboler likt stjärnor, månen och en jordglob kom nu att spegla det 
kosmiska. Mynten har gemensamt att Caesar bär en krans. Troligen är detta den 
gyllene kronan, corona aurea, Jupiters ornament. Symbolerna kan både 
symbolisera Caesar som en halvgud och som härskare över världen. 76   

Ett år efter mordet präglade Brutus ett mynt som föreställer en frygisk mössa 
(frihetshätta) mellan två dolkar och inskriptionen EID(ibus) MAR(tiis), vilken gav 
datumet för mordet på Caesar, 15 mars (50). Obversen visar Brutus och titeln 

                                                        
69 Hannestad 1986, s. 28.  
70 En gallisk krigare som Caesar slutligen lyckades övervinna, Plutarchos fem biografier (2010), s. 

160-162, 334.   
71 Hannestad 1986, s. 22.  
72 Hannestad 1986, s. 23.  
73 Den romerske överprästen, det vill säga ledaren för pontifikalkollegiet, Gordon 2000.  
74 Hannestad 1986, s. 28.  
75 Morawiecki 1983, s. 14. 
76 Hannestad 1986, s. 28.  
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imperator, en titel som enligt Hannestad betraktades som synonym med envälde,77 
vilket för övrigt kan ifrågasättas då det var en hederstitel som tilldelades ett militärt 
befäl. 78 Jag anser inte att detta ska utläsas som att Brutus strävade efter envälde 
och således vara en stark motsägelse mot Brutus ideologi där senaten skulle ha 
makten, utan snarare visa hur han 43 f.Kr. vann över trakerna och då fick titeln 
imperator.79 Därmed lyckades han återigen marknadsföra sin politiska ståndpunkt 
(död åt tyrannen) och visa sina egna förtjänster och duglighet (segern över 
fienderna). Intressant är att Caesar inte använder titeln på sina mynt vilket 
Octavianus å sin sida gör. Ett tydligare exempel på Brutus ideologi visar en denar 
som föreställer Victoria med en palmkvist, symbolen för seger, och ett brutet 
kungligt diadem. Hon trampar på en spira, en annan symbol för kunglig makt. 
Reversen visar Neptunus med en treudd (48).80 

Caesars anhängare refererar till Caesar som Parens Patriae, Fadern över 
Fäderneslandet, vilket var en av de sista hederstitlarna Caesar fick.81 Octavianus 
gav sig själv titeln Divi Julii Filius, Son till den gudomlige Caesar, då Caesar, som 
adopterat Octavianus, blivit upphöjd till gud efter sin död. Genom att utnyttja 
Caesars gudomlighet kunde han ta över Caesars förmögenhet och skyddslingar och 
samtidigt åberopa sin rätt till tronen (32-38).82 

3.2 Hade mynten en propagandafunktion? 

Bland de finare familjerna i Rom fanns det en brådska att ta sig till den politiska 
toppen och stanna där. Man tävlade om offentligt igenkännande, viktiga 
prästämbeten och politiska ämbeten. Då en politisk karriär var kostsam och 
ämbetena inte gav någon lön var det enbart de rikaste romarna som kunde aspirera 
på ämbeten i Rom. Vidare gjorde tradition och den konservativa väljarkåren att de 
viktigaste ämbetena enbart gick till män vars förfäder tidigare innehaft ämbetet.83  

Det verkar vara karaktäristiskt för det romerska samhället i kristider och 
övergångsperioder att individuella rivaler utövade överdrivna former av 

                                                        
77 Ørsted 2000, s. 271.  
78 Imperator, titel som soldaterna tilldelade en segrande fältherre, blev under kejsartiden en 

hederstitel för kejsaren, Plutarchos fem biografier (2010), s. 284.  
79 Foss 1990, s. 24.  
80 Hannestad 1986, s. 29.  
81 Morawiecki 1983, s. 36. 
82 Hannestad 1986, s. 29-30.  
83 Farney 2007, s. 11.  
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marknadsföring för den egna personen, även om man inte tjänade på det. 
Möjligheterna till detta var dock begränsade.84 

Bildframställningens betydelse på mynten har, som tidigare diskuterats, länge 
varit ett omstritt ämne.85 Vissa hävdar att folk kunde förstå myntens 
bildframställning, medan andra hävdar att detta inte var fallet.  

Det står dock klart att vissa under antiken var medvetna om bildspråkets 
potentiella kraft.86 Till exempel visste arbetarna vid myntverket hur tidigare mynt 
sett ut och kopierade dem.87 Vidare finns det beskrivningar av mynt från antika 
författare, vilket kan tyda på att medlemmarna i de högre klasserna 
uppmärksammade myntens bildframställning.88 Ett exempel är historikern och 
senatorn Cassius Dio Cocceianus (ca 155- ca 235 e.Kr.):  

 
In addition to these activities Brutus stamped upon the coins which were being minted his own 
likeness and a cap and two daggers, indicating by this and by the inscription that he and Cassius 
had liberated the fatherland.89  

 
Dio var av allt att döma medveten om att bildframställningen kunde vara 

betydelsefull.90 Vissa menar att de antika skrifter som beskriver mynt bygger på 
litterära källor, något som är oväsentligt då någon uppenbarligen har studerat 
myntet.91 Ett annat exempel på att mynt uppmärksammades går att finna i bibeln:  

 
”Ta hit en denar och låt mig se på den.” De räckte fram en, och han frågade: ”Vems bild och namn 
är detta?” – ”Kejsarens”, svarade de. Jesus sade: ”Ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det 
som tillhör Gud.”92  

 
Sir Ronald Syme menade att enbart soldater i åldrarna 20 till 40 år kan tänkas 

ha haft möjlighet att läsa mynten.93 Detta är inte så bara med tanke på att armén 
var en stor del av det romerska riket och dess maktpolitiska bas. Om det var någon 
man ville ha på sin sida så var det soldaterna.  

                                                        
84 Zanker 1998, s. 15.  
85 Burnett 1987, s. 66.  
86 Burnett 1987, s. 66.  
87 Burnett 1987, s. 67.  
88 Burnett 1987, s. 68.  
89 Dio Cassius 47.25.3 (övers. E. Cary).  
90 Burnett 1987, s. 68.  
91 Burnett 1987, s. 68.  
92 Markusevangeliet (Mark.12.15).  
93 Hedlund 2008, s. 30.  
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Långa inskriptioner och förkortningar kunde antagligen endast tolkas av någon 
som var bekant med familjens historia anser Zanker. Detta borde ha gjort att 
många mynt enbart imponerade på en liten krets konkurrerande familjer.94 Å 
andra sidan var det väl precis dessa man ville imponera på och visa varför just ens 
egen familj förtjänade den högsta makten. Det var en sorts reklamföring för att 
kunna knyta rätt kontakter.  

Enligt Harlan visste myntmästaren vad han ville säga men när mynten väl var i 
cirkulation var tolkningen av myntet beroende av den individ myntet passerade och 
hennes bakgrund, situationen där budskapet togs emot och den generella politiska 
och kulturella miljön. Om designen ledde tankarna dit myntmästaren hoppats var 
det ett lyckat mynt.95 

Alla i Romarriket var knappast läskunniga, men det fanns folk med viss 
läskunnighet. De som inte var läskunniga bör ändå ha förstått delar av ikonografin. 
Visserligen hade de inte den litteratur och utbildning vi har, men de var nog inte 
blinda för sin omgivning. Alla kanske inte kunde läsa inskriptionerna, men en 
kejsarbild lär de ha förstått och likaså många av de prästerliga eller gudomliga 
symbolerna, åtminstone lär folket i städerna ha förstått dessa som ju kunde se 
liknande symboler i sin omgivning, i arkitekturen och templen. Om det var som 
vissa numismatiker har föreslagit enbart myntmästaren, senaten eller kejsaren som 
förstod ikonografin vore det ju onödigt att lägga ner resurser på att prägla mynten 
med bilder.  

Under kejsartiden var bland det första en kejsare gjorde att producera nya mynt 
vilket tyder på att mynten tillämpades för att uppvisa auktoritet, och också ägde en 
propagandafunktion.96 Detta är inte så underligt, för vem vill ha den gamla 
kejsarens bild på sina mynt? Ett motargument skulle kunna vara att den nya 
kejsaren behövde mynt för att betala sina undersåtar, men detta förklarar inte 
behovet av att ändra myntbilden. Ett annat skulle vara att den gamla kejsarens 
mynt också cirkulerade tillsammans med de nya mynten. Men genom att låta 
prägla nya mynt med sitt eget porträtt och dela ut dessa till utvalda personer som i 
sin tur sätter dem i cirkulation kunde kejsaren visa att ett regeringsskifte ägt rum 
och samtidigt legitimera det. Detta var en tid utan tidningar och mynten kunde nå 
betydligt fler personer än en staty i Rom.  

                                                        
94 Zanker 1998, s. 14.  
95 Harlan 1995, s. v-vi.  
96 Hedlund 2008, s. 28.  
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Alla hade inte möjlighet att fylla sina hem med konst, vilket kan ha gjort att 
mynten gav större inflytande än vad man kanske tror. Det kan tänkas att myntet 
stod ut på ett helt annat sätt eftersom porträtt och bilder inte var en del i vardagen 
på samma sätt som i dagens samhälle. Visserligen var städer likt Rom fyllda med 
arkitektur och konst, men knappast den lilla byn ute på landet.  

Som Zanker skriver vet vi vilken effekt arkitektur och konst kan ha på oss i våra 
egna liv.97 Om arkitektur och konst kan påverka oss idag, varför skulle det inte ha 
kunnat göra det under antiken? 

Att använde sig av visuella medel för att visa sin auktoritet var ett bekvämt och 
smidigt sätt att påminna folket om sin existens. Till exempel kunde man låta ställa 
upp en staty eller prägla ett mynt för att påminna folket om vem som bestämde 
istället för att placera ut soldater i varje hörn. Statyn och mynten lär dessutom ha 
gett ett bättre intryck på majoriteten än soldaterna. 

Samtidigt påpekar Burnett att förutom arkitektur och konst var även tal och 
ceremonier tydliga exempel på politisk propaganda.98  

En annan tanke är att mynten förmedlande, eller åtminstone försökte förmedla, 
en samhörighetskänsla. Genom att trycka upp mynt med inskriptionen ROMA 
kan man ha försökt skapa en ”vi och de”- känsla, som inte ska förknippas med 
1800-talets nationalism utan snarare som ett sätt att påminna folket om att de 
tillhörde Rom.  

Även idag kan bilderna på våra betalningsmedel väcka debatt vilket de nya 
sedlarna i Sverige99 är ett exempel på och den brittiska regeringens beslut att 
ersätta myntbilden Britannia med kungahusets vapensköld.100  

3.3 Myntens bildspråk över tid 

Exakt när denaren introducerades vet man inte, men man vet att det var efter det 
andra puniska kriget mellan 218 – 202 f.Kr. De första 80 åren hade de flesta 
mynten Romas huvud på aversen och Dioscuri101 på reversen (2). Runt 190 f.Kr. 
kom mynt med Luna102 på reversen och även andra gudomligheter körande en 

                                                        
97 Zanker 1998, s. 18.  
98 Burnett 1987, s. 68.  
99 Hoppe 2011, ”Här är de nya sedlarna”, www.dn.se  
100 McGee & Owen 2008, “Sign our petition to stop Brown’s plan to remove Britannia from our 

50p coin”, www.dailymail.co.uk.  
101 Zeus tvillingsöner Kastor (Castor) och Polydeukes (Pollux) vilka anropades som beskyddare 

under diverse farligheter, likt sjöfärder, enligt Bonniers upplagsverk.   
102 Mångudinnan, Angeli Bertinelli 2000. 
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biga.103 Till en början hade denarerna kontrollmärken och monogram som kan 
syfta på myntmästaren. De romerska mynten liknade till stor del de grekiska och 
följde idén om att myntens design borde vara likformig och oförändrad då detta 
gjorde att folket kände igen mynten och därmed accepterade dem.104 

Traditionen förbjöd till en början porträtt på någon annan än en gud. De första 
romerska mynten med ett porträtt på en människa härstammar från 110 f.Kr. 
Dessa föreställer Scipio Africanus den äldre och L. Philippus (Filip V av 
Makedonien). Mynten präglades dock först två generationer efter kungens död 
och är ett provinsiellt mynt.105 

Det avgörande steget från mynt som refererade till senaten till mynt som 
refererade till en person togs 137 f.Kr. med myntet av myntmästaren Ti. (?) 
Veturius (3). Detta var det första myntet som refererade till en myntmästares 
familjs historia, och samtidigt kommenterade den samtida politiken. Att 
förändringarna kom vid denna tidpunkt beror förmodligen på den nya 
lagstiftningen lex Gabinia från 139 f.Kr. Den drev igenom slutna omröstningar vid 
de romerska valen. Detta gjorde att rollen som myntmästare ökade i popularitet 
bland den romerska adeln, då yrket gav möjlighet till reklamföring via mynten.106 
Det finns dock andra undersökningar som tyder på att det enbart var en liten skara 
myntmästare som fick en framgångsrik karriär under perioden 150-125 f. Kr.107 

Enligt Burnett märks förändringen tydligt under inbördeskriget då 
provinsledarna, antagligen olagligt enligt Burnett, valde att producera denarer för 
prestige och marknadsföring där designen följde det vanliga mönstret med olika 
legender. Det första uppenbara exemplet började med Sulla som producerade sina 
mynt inom Italien. Under inbördeskriget mellan Pompejus och Caesar började 
ledarna producera denarer utanför Italien, ett mönster som fortsatte under 
inbördeskriget efter Caesars död.108   

Att bilderna förändrades under senrepubliken bör framförallt bero på den 
förändrade situationen där romarriket börjat expandera och skapa provinser. Detta 
gav mäktiga individer en helt annan möjlighet att driva sin politik, därmed fanns 
det skäl för individer att propagera för sig själva. Myntmästarämbetet blev en 
språngbräda för personer med politiska ambitioner vilket resulterade i en stor 
                                                        
103 Tvåhjulig vagn som dras av två hästar, Hurschmann 2000. 
104 Meadows & Williams 2001, s. 37.  
105 Mattingly 1960, s. 74-75.  
106 Burnett 1987, s. 22.  
107 Meadows & Williams 2001, s. 40.  
108 Burnett 1987, s. 24.  
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variation av myntbilder, vilket man inte behövt tidigare då mynten enbart skulle 
symbolisera senaten och Rom. Att det var få myntmästare som fick en 
framgångsrik karriär talar inte emot påståendet att man började utnyttja eller 
eftertrakta myntmästarämbetet som ett sätt att marknadsföra den egna personen. 

Under senrepubliken och kejsartiden började man kommentera samtida 
politiska händelser på mynten för att kunna visa fältherrens eller kejsarens egna 
bedrifter.109 

Efter Caesars död och kampen om makten som varade i tretton år, spelade 
konst och arkitektur en stor roll. Under inbördeskriget kom utnyttjandet av 
myntens bildframställning för att skapa legitimitet att nå nya höjder. Zanker 
skriver att man kan få intrycket av att två hellenistiska kungar stred om makten 
över Rom.110 

Från och med 4 f.Kr. och framåt började den aristokratiska marknadsföringen 
på mynten att monopoliseras av kejsarfamiljen, och till och med myntmästarnas 
namn försvann från mynten.111 Detta skulle kunna ses som ett bevis för att mynten 
användes som ett propagandamedel. Extrema trender brukar ofta mötas av lugnare 
trender. Man skulle även kunna se det som att ordningen var återställd när 
Octavianus tog makten efter inbördeskriget. Han och de efterföljande kejsarna 
behövde inte längre tävla om legitimitet mot varandra då man redan vunnit den. 

                                                        
109 Foss 1990, s. 1.  
110 Zanker 1998, s. 33.  
111 Farney 2007, s. 249-250.  
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4. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Första steget är att definiera ordet propaganda. Med propaganda menar jag att man 
försökte marknadsföra den egna personen, inte att man försökte indoktrinera 
folket.  

Mynten hade definitivt en propagerande funktion då det annars vore 
meningslöst att låta prägla dem med annat än en och samma bild. Vidare vore det 
inte ens nödvändigt att ha en bild på mynten. Den intressanta frågan är därför 
snarare hur pass effektiv propagandan var, och vems propaganda det är vi ser.  

Uppenbarligen la folk märke till mynten, även om inte varje människa kunde 
läsa av mynten ordagrant, vilket kanske inte heller var avsikten. Mynten hade 
framförallt som uppgift att påminna folket om auktoriteten. Jag tror definitivt att 
folk kunde förstå att det var kejsaren när de såg ett kejserligt porträtt. Under 
senrepubliken då olika fältherrar präglade mynt kanske inte alla förstod vem 
myntet föreställde, däremot vad myntet föreställde, nämligen en auktoritet. 
Inskriptionerna förstärkte antagligen bildens budskap, och även om det vore som 
vissa forskare påstår, nämligen att inskriptionerna enbart förstods av de lärda och 
soldaterna, talar det inte emot en eventuell propagerande funktion. Det kanske 
framförallt var de högre klasserna och soldaterna man ville påverka.   

Man kan nästan avläsa en ”nationalism” kontra personidentifikation. Till en 
början använde man Roma på mynten för att skapa en samhörighet och påminna 
folket om auktoriteten. Senare kom man att ersätta identifikationen med staten till 
att bygga upp identifikationen kring statschefen.  

Visserligen fanns det andra och tydligare former av propaganda likt ceremonier 
och festivaler med mera, men mynten kunde sträcka sig över större områden och 
då nå fler människor än vad en staty eller festival kunde göra. 

Mynten föreställer en kombination av verklighet och ideal, även om detta 
givetvis skiftar över tid. Under senrepubliken kan man se gudabilderna och den 
överdrivna marknadsföringen som en sorts ideal, särskilt de mynt där Caesar 
symboliseras som en halvgud, eller till och med gud. Samtidigt kan de även visa på 
en verklighet, till exempel mynten med inskriften EID MAR som ju berättar om 
datumet för Caesars död. Likaså mynten där Caesar visar hur han övertagit 
Gallien, även om det görs på ett väldigt symboliskt sätt, vilket inte är så underligt 
med tanke på att det inte är en särskilt stor yta man har till sitt förfogande att 
sprida budskapet på.  

—22— 



Charlotte Borgerud 

Både Brutus och Caesar väljer att hänvisa till sina förfäder. Brutus hänvisar till 
Ahala och Brutus den äldre medan Caesar hänvisar till sitt gudomliga ursprung. 
Genom att visa att man tillhörde en gammal och anrik ätt kunde man legitimera en 
politisk karriär och vinna röster hos väljarkåren som oftast utsåg någon vars 
släkting tidigare uppehållit ämbetet. Likaså använder sig båda två av legender och 
verkliga händelser och bedrifter i sin marknadsföring. En skillnad är att Caesar var 
den första levande romaren att ha sitt eget porträtt på mynten och att han använder 
fler gudomliga attribut än Brutus är inte så underligt, då Caesar framställer sig så 
småningom som en halvgud och härskare över världen. Brutus har enbart sitt eget 
porträtt på EID MAR-mynten, dessa mynt har dock inga gudomliga attribut utan 
visar på hur Brutus befriat Rom.  

Om man frågar en person idag om myntens eller sedlarnas budskap lär ingen 
säga att man ser dem som ett medel för propagandaspridning. Likväl kan 
bildframställningen på våra betalningsmedel fortfarande djupt engagera oss, vilket 
Riksbankens beslut om nya bilder på sedlarna är ett exempel på. Alltså påverkas vi 
och intresserar oss för hur våra betalningsmedel ser ut, även om vi inte är helt 
medvetna om det. Idag överöses vi med reklam från olika företag från diverse håll, 
någonting vi inte heller alltid är medvetna om då det är en del av vardagen. Likväl 
är företagen som låter producera affischerna, sätta sina företags loggor på våra 
plastpåsar etcetera, medvetna om detta. Vi blir kanske inte indoktrinerade, men 
definitivt påverkade mer eller mindre medvetet. Denna sorts marknadsföring anser 
jag att man kan dra paralleller till när man studerar de romerska mynten. Likt 
företagen vill påminna oss om sin existens, ville myntmästaren/senaten/kejsaren 
eller vem det nu var påminna folket om sin tillvaro.  

Tittar man på Jones förslag om att mynten snarare är att se som dagens 
frimärken, ska man komma ihåg att även frimärken kan ha en propagerande 
funktion.  

Många av motargumenten mot att mynt användes som ett propagandamedel 
handlar om att folk inte kunde förstå mynten och det skulle därför vara ineffektivt, 
men saker och ting måste inte nödvändigtvis vara effektiva för att kunna existera, 
samma sak är det med propaganda. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att såväl Caesar som Brutus använde 
mynten för propagandaspridning, men på lite olika sätt på grund av olika politiska 
ståndpunkter.  
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BILAGA: MYNTKATALOG 

På grund av tidsbrist har jag enbart vägt mynten från Uppsala universitets 
myntkabinett.  
Mynten visas i deras naturliga storlek.  
 
 
Anonym myntmästare 
 
Quadrans, Rom, 280-276 f.Kr. 
Avers: Till höger en hand, till vänster tre runda cirklar ovanför varandra, ●●●.  
Revers: Två helgryn, mittemellan ●●●.  
Litteratur: Crawford sid. 134, nr. 14/4, Berger, sid. 20, nr. 7.  

1. Kungliga Myntkabinettet, Stockholm. Foto: Gabriel Hildebrand. 
 
Denar, efter 211 f.Kr.  
Avers: Roma till höger iklädd hjälm, bakom X. 
Revers: Dioscuri112, i avskärningen ROMA. 
Litteratur: Crawford sid. 158, nr. 54/1. 

2. Kungliga Myntkabinettet, Stockholm. Foto: Gabriel Hildebrand. 
 
 
Ti (?) Veturius 
 
Denar, Rom, 137 f.Kr. 
Avers: Byst av Mars till höger iklädd hjälm med en lång hjälmkam och fjäder 

på vardera sidan, bakom inskriptionen X och TI · VETVR.  
Revers: En scen där en ed genomförs – två soldater står mittemot varandra, 

bägge håller i ett spjut i vänster hand och med höger hand rör 
soldaterna en gris med sina svärd. Grisen hålls upp av en man sittandes 
på knä. Ovanför inskriptionen ROMA. 

Litteratur: Crawford 266, nr. 234/1, Berger, sid. 318, nr. 2131.  

3. Kungliga Myntkabinettet, Stockholm. Foto: Gabriel Hildebrand. 
 
 

                                                        
112  Zeus tvillingsöner Kastor (Castor) och Polydeukes (Pollux) vilka anropades som beskyddare under 

diverse farligheter, likt sjöfärder, enligt Bonniers upplagsverk.   
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Quintus Pompeius Rufus 
 
Denar, Rom, 54 f.Kr.113  

                                                       

Avers: Sullas huvud till höger, inskriptionen SVLLA·COS.  
Revers: Huvudet av Q. Pompeius Rufus, konsul 88, till höger inskriptionen 

RVFVS·COS, till vänster inskriptionen Q·POM·RVF 
Litteratur: Crawford 456, nr. 434/1, Berger sid. 472, nr. 3490. 

4. Kungliga Myntkabinettet, Stockholm. Foto: Gabriel Hildebrand. 
 
 
Gaius Cassius Longinus 
 
Denar, 43-42 f.Kr. 
Avers: Libertas huvud till höger iklädd ett diadem, inskriptionen 

C·CASSI·IMP114 och LEIBERTAS. 
Revers: Krus och lituus115, inskriptionen LENTVLVS.SPINT116.  
Litteratur: Crawford sid. 514, nr. 500/5; Berger sid. 502, nr. 3766. 

5. Kungliga Myntkabinettet, Stockholm. Foto: Gabriel Hildebrand. 
 
 
GENS IULIA 
 
Denar, Italien, 123 f.Kr. 
Avers: Huvudet av Roma vänd till höger och iklädd hjälm.   
Revers: Victoria117 i en biga,118 håller tyglarna i vänster hand och ett spö i höger 

hand. Möjligen inskriptionen SILANVS.LA.ROMA119 (?) 
Litteratur: Crawford sid. 294, nr. 274/1 (variant). 

6. 3,946 g, 11 h. Uppsala universitets myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud. 

 
Denar, Italien, 123 f.Kr. 

 
113 Myntmästaren är antagligen Q. Pompeius Rufus (levde under första seklet innan Kristus), vars 

farfar var Q. Pompeius Rufus (föddes under slutet av andra seklet innan Kristus och mördades 87 
f.Kr.) och hans morfar var Lucius Cornelius Sulla (ca. 137 f.Kr. – 87 f.Kr.), vilka myntet 
föreställer, Crawford 456.  

114 Imperator, titel som soldaterna tilldelade en segrande fältherre, blev under kejsartiden en 
hederstitel för kejsaren, Plutarchos fem biografier (2010).  

115 Augurernas ämbetsstav/militärt trumpetinstrument, Norstedts latinsk-svenska upplagsverk.  
116 Myntmästaren Lentulus Spinther. 
117 Segergudinnan, enligt Nationalencyklopedin.  
118 Tvåhjulig vagn som dras av två hästar, enligt Nationalencyklopedin.  
119 Silanus. LA förkortning för Latienus, Forvm Ancient Coins. 
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Avers: Huvudet av Roma vänd till höger och iklädd hjälm,  
Revers: Victoria i en biga. Delar av inskriptionen är möjligen CH.ANN (?).  
Litteratur: Crawford sid. 294, nr. 274/1 (variant). 

7. 2,874 g, 8 h. Uppsala universitets myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud. 

 
Denar, Italien, 123 f.Kr. 
Avers: Huvudet av Roma vänd till höger och iklädd hjälm.  
Revers: Victoria i en biga.  
Litteratur: Crawford sid. 294, nr. 274/1 (variant). 

8. 3,256 g, 1 h. Uppsala universitets myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud. 

 
Denar, Italien, 122 f.Kr. 
Avers: Huvudet av Roma vänd till höger, iklädd hjälm.  
Revers: Dioscuri, möjligen inskriptionen M.IVN.ROMA (?) 
Litteratur: Crawford sid. 296, nr. 277/1 (variant).  

9. 3,727 g, 3 h. Uppsala universitets myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud. 
 
 
Gaius Iulius Caesar  
 
Denar, 49 – 48 f.Kr.  
Avers: Emblem, Apex120, Securis121, Aspergillum122 och Simpulum123  
Revers: Elefant trampar ner en drake, i avskärningen CAESAR. 
Litteratur: Crawford sid. 461, nr. 443; Berger sid. 476, nr. 3515 – 3520.  

10. 3,663 g, 7 h. Uppsala universitets myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud. 
11. 3,625 g, 9 h. Uppsala universitets myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud. 
12. 3,298 g, 1 h. Uppsala universitets myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud. 
13. 2,670 g, 5 h. Uppsala universitets myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud. 

 
Denar, 48 – 47 f.Kr. 
Avers: Venus huvud till höger med ett diadem.  
Revers: Trofé med gallisk sköld och carnyx124, till höger en yxa. I avskärningen 

CEASAR. 

                                                        
120 Prästmössa, enligt Norstedts latinsk-svenska upplagsverk.  
121 Yxa, enligt Norstedts latinsk-svenska upplagsverk. 
122 Instrument som användes av prästerna under gudstjänsten för att sprida heligt vatten, Norstedts 

latinsk-svenska upplagsverk. 
123 Liten slev som användes vid dryckesoffer för att ösa vin i offerskålen, Norstedts latinsk-svenska 

upplagsverk. 
124 Ett slags blåsinstrument, Nationalencyklopedin.  
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Litteratur: Crawford sid. 467, nr. 452/2 (var.); Berger sid. 480, nr. 3558 – 3560 
(variant). 

14. 3,648 g, 4 h. Uppsala universitets myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud. 
 
Denar, 48 – 47 f.Kr. 
Avers: Pietas huvud, till vänster och culullus125.  
Revers: Trofé med rund sköld och svärd, i avskärningen CAESAR.  
Litteratur: Crawford sid. 467, nr. 467/3; Berger sid. 480, nr. 3560.  

15. 3.636 g, 6 h. Uppsala universitets myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud. 
 
Denar, Africa, 47 – 46 f.Kr.  
Avers: Venus huvud till höger med ett diadem. 
Revers: Aeneas som bär på palladium126 i höger hand och Anchises127 på 

vänster axel. Till höger om Aeneas finns inskriften CAESAR.  

                                                       

Litteratur: Crawford sid. 471, nr. 458; Berger sid. 482, nr. 3578 – 3579. 

16. 3,898 g, 7 h. Uppsala universitets myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud. 
17. 3,453 g, 6 h. Uppsala universitets myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud. 
18. 3,506 g, 3 h. Uppsala universitets myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud. 
19. 3,476 g, 7 h. Uppsala universitets myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud. 
20. 3,585 g, 7 h. Uppsala universitets myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud. 

 
Denar, Spanien, 46 – 45 f.Kr. 
Avers: Venus huvud till höger med ett diadem, till vänster Cupido.  
Revers: Trofé med oval sköld och carnyx i båda händerna. Till höger manlig 

fånge med händerna knutna bakom ryggen, till vänster kvinnlig fånge 
som vilar huvudet i högra handen, i avskärningen CAESAR.  

Litteratur: Crawford sid. 479, nr. 468/1; Berger sid. 488, nr. 3641 – 3643. 

21. 3,585 g, 7 h. Uppsala universitets myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud. 
22. 3,742, 7 h. Uppsala universitets myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud. 

 
Denar, Rom 44 f.Kr. 
Avers: Huvud av Caesar till höger. Till vänster inskriptionen IS, till höger 

inskriptionen CAESAR.  
Revers: Venus som håller Victoria i sin högra hand och ett spjut i sin vänstra, 

vilar vänster armbåge på en sköld som i sin tur vilar på en jordglob. Till 
höger inskriptionen M.METTIVS.128  

 
125 En bägare som användes av en överstepräst vid offer, Norstedts latinsk-svenska upplagsverk. 
126 En från himlen nedfallen bild av Pallas Athena, Bonniers uppslagsverk.   
127 I antik mytologi en trojan som tillsammans med Venus (Afrodite) fick sonen  Aeneas. Den juliska 

ätten anser sig härstamma från Anchises sonson Ascanius (Iulius), och därmed från Venus, 
Nationalencyklopedin.  
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Litteratur: Crawford sid. 488, nr. 480/3 (var.). 

23. 3,636 g, 6 h. Uppsala universitets myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud. 
 
Denar, Rom, 44 f.Kr. 
Avers: Caesars huvud till höger, bärandes en slöja, inskription till vänster 

DICT.PERPETVO,129 inskription till höger CAESAR.  
Revers: Venus håller i Victoria i höger hand och ett spjut i vänster hand, längst 

ner på spjutet  finns en stjärna. I avskärningen P.SEPVLLIVS.130 
Litteratur: Crawford sid. 490, nr. 480/13 (variant); Berger sid. 494, nr. 3688 

(variant).  

24. 3,835 g, 7 h. Uppsala universitets myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud. 
 
Denar, Rom, 44 f.Kr.  
Avers: Ceasars huvud till höger, bärandes en slöja, inskription till vänster 

PERPETVO, i avskärningen CAESAR. 
Revers: Venus håller Victoria i höger hand, i vänster hand håller hon i en spira 

och till höger finns även en sköld, till vänster inskriptionen MACER, i 
avskärningen P.SEPVLLIS.131 

Litteratur: Crawford sid. 490, nr. 480; Berger sid. 494, nr. 3688-3690. 

25. 3,147 g, 1 h. Uppsala universitets myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud. 
 
Denar, Rom, 44 f.Kr. 
Avers: Caesar huvud vänd till höger, iklädd en krans, bakom lituus och 

culullus, inskriptionen CAESAR·IMP.  
Revers: Venus som håller Victoria i sin högra hand och ett spjut i sin vänstra 

samtidigt som hon vilar vänster armbåge på en sköld som lutar mot en 
jordglob, bakom inskriptionen M·METTIVS. 

Litteratur: Crawford sid. 488, nr. 480/3. 

26. Kungliga Myntkabinettet, Stockholm. Foto: Gabriel Hildebrand. 
 
Denar, Rom, 44 f.Kr. 
Avers: Caesars huvud vänd till höger iklädd en krans, inskriptionen 

CAESAR·DICT PERPETVO. 
Revers: Fasces132 (utan yxa)och caduceus133 i kors, till vänster en yxa, till höger 

en jordglob, inskriptionen L·BVCA.  

                                                        
128 Myntmästare, Morawiecki sid. 19.  
129 Diktator för evigt, Forvm Ancient Coins. 
130 P. Sepullius Macer, myntmästare, Morawiecki sid. 19.  
131 P. Sepullius Macer, myntmästare, Morawiecki sid. 19. 
132 Spöknippen som bars av liktorerna för att symbolisera makt, Plutarchos fem biografier. 
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Litteratur: Crawford sid. 489, nr. 480/6; Berger sid. 494, nr. 3685.  

27. Kungliga Myntkabinettet, Stockholm. Foto: Gabriel Hildebrand. 
 
Denar, 42 f.Kr. 
Avers: Octavianus huvud till höger, inskription i avskärningen CAESAR 

IIIVIR R.P.C.134  
Revers: Sella Curulis135 med lagerkrans och inskriptionen CAESAR.DIC.PER  
Litteratur: Crawford sid. 513, nr. 497/2b; Berger sid. 502, nr. 3763. 

28. 3,469 g, 3 h. Uppsala universitets myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud. 
29. 3,450 g, 2 h. Uppsala universitets myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud. 

 
Denar, 41 f.Kr. 
Avers: Octavianus huvud till höger, antagligen inskriptionen 

C.CAESAR.III.VIR.R.P.C.  
Revers: Galopperande häst, antagligen inskriptionen POPVL.IVSSV136 
Litteratur: Crawford sid. 526, nr. 518/2; Berger sid. 508, nr. 3799 – 3800. 

30. 3,638 g, 6 h. Uppsala universitets myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud. 
 
Denar, 40 f.Kr. 
Avers: Octavianus huvud till höger, till vänster inskriptionen C.CAESAR. 

IIIVIR.R.P.C.  
Revers: Blixt/Åskvigg, inskriptionen Q.SALVIVS IMP – COS.DESIG137 
Litteratur: Crawford sid. 528, nr. 523/1a; Berger sid. 508, nr. 3803. 

31. 3,916 g, 10 � h. Uppsala universitets myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud. 
 
Denar, Gallien, 38 f.kr 
Avers: Octavianus huvud till höger, runt omkring inskriptionen IMP138. 

CAESAR . DIVI . IVLI . F 
Revers: Inskriptionen M.AGRIPPA.COS.DESIG139 
Litteratur: Crawford sid. 535, nr. 534/3.  

32. 4,039, 10 h. Uppsala universitets myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud. 
 

                                                        
133 Kaducé häroldsstav som symboliserade fred (och senare även handel), Nationalencyklopedin.  
134 Triumvir Reipublicae Costituendae, triumviratet för att upprätta republiken, Frvm Ancient Coins.  
135 Ämbetsstol av elfenben, Norstedts latinsk-svenska upplagsverk. 
136 Populi IVSSV, med order av det romerska folket, Forvm Ancient Coins.  
137 Q. Salvius, myntmästare, Forvm Ancient Coins. 
138 Imperator. Morawiecki sid. 33. 
139 Marcus Agrippa, fältherre och vän till Augustus, Foss sid. 22.  
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Bronsmynt, Italien, 38 f.Kr. 
Avers: Octavianus huvud till höger, inskriptionen DIVI F140 till vänster och 

inskriptionen CAESAR till höger.  
Revers: Caesars huvud till höger, klädd i en krans, inskriptionen IVLIVS till 

vänster och inskriptionen DIVOS141 till höger.  
Litteratur: Crawford sid. 535, nr. 535/1; nr. 535/1; Berger sid. 512, nr. 3826.  

33. 24,156 g, 3 h. Uppsala universitets myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud. 
34. 20,076 g, 7 h. Uppsala universitets myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud. 
35. 21,931 g, 12 h. Uppsala universitets myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud. 

 
Denar, 37 f.Kr.  
Avers: Octavianus huvud till höger, inskriptionen IMP.CAESAR till vänster 

och antagligen inskriptionen DIVI.F.III.VIR.ITER. R.P.C. till höger.  
Revers: Simpulum, Aspergillum, Capis142och Lituus, i avskärningen 

inskriptionen COS.ITER. ET.TER.DESIG.143  
Litteratur: Crawford sid. 537, nr. 538/1; Berger sid. 512, nr. 3831. 

36. 4,047 g, 12 � h. Uppsala universitets myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud. 
37. 3,665 g, 6 h. Uppsala universitets myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud. 

 
Denar, Afrika, 36 f.Kr. 
Avers: Octavianus huvud till höger, antagligen inskriptionen IMP.CAESAR. 

DIVI.F.III.VIR.ITER. R.P.C.  
Revers: Tempel med en figur som håller i Lituus, till vänster ett upplyst altare, 

på arkitraven står inskriptionen DIVO.IVL, ovanför inskriptionen 
COS.ITER. ET. TER.DESIG. 

Litteratur: Crawford sid. 538, nr. 540/2; Berger sid. 512, nr. 3833. 

38. 3,638 g, 6 h. Uppsala universitets myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud. 
 
 

                                                        
140 Divi Filius, Gudens son, Forvm Ancient Coins. 
141 DIVOS IVLIVS, en legend. Guden Iulius (Caesar), Forvm Ancient Coins. 
142 Offerskål, Norstedts latinsk-svenska upplagsverk. 
143 Consul Designatus Iterum et Tertium, Konsul för tredje gången, den högsta äran man kunde vinna 

under republikens Rom. Gizewski 1997. 
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Et tu Brute 

GENS IUNIA 
 
Marcus Iunius Brutus  
 
Denar, Rom 54 f.Kr.  
Avers: Libertas huvud till höger, till vänster om huvudet inskriften 

LIBERTAS. 
Revers: Konsulen L. Iunius Brutus, cos. 509, med två Liktorer144 och 

Accensus145 till vänster, i avskärningen BRVTVS. 
Litteratur: Crawford sid. 455, nr. 433/1; Berger sid. 472, nr. 3483 – 3486.  

39. 3,956 g, 7 h. Uppsala universitets myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud. 
40. 3,786 g, 3 h (falskt mynt). Uppsala universitets myntkabinett. Foto: Charlotte 

Borgerud. 
41. 3,946 g. 11 h. Uppsala universitets myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud. 
42. Kungliga Myntkabinettet, Stockholm. Foto: Gabriel Hildebrand. 

 
Denar, Rom 54 f.Kr.  
Avers: L. Iunius Brutus huvud till höger, till vänster inskriften BRVTVS.  
Revers: C. Servilius Ahalas huvud till höger, till vänster om huvudet inskriften 
AHALA.  
Litteratur: Crawford sid. 455, nr. 433/2; Berger sid. 472, nr. 3487 – 3489.  

43. 4,088 g. 6 h. Uppsala universitets myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud. 
44. 3,786 g. 3 h. Uppsala universitets myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud. 

 
Denar, 43-42 f.Kr. 
Avers: Yxa, culullus och dolk, inskriptionen BRVTVS. 
Revers: Krus och lituus, inskriptionen LENTVLVS.SPINT.146 
Litteratur: Crawford sid. 154, nr. 500/7; Berger: sid. 502, nr. 3770. 

45. Kungliga Myntkabinettet, Stockholm. Foto: Gabriel Hildebrand. 
 
Denar, 43-42 f.Kr. 
Avers: Libertas huvud till höger, inskriptionen LEIBERTAS.  
Revers: Plectrum147, lyra och lagerbladskvist, inskriptionen 

CAEPIO·BRVTVS PRO·COS.148  
Litteratur: Crawford sid. 514, nr. 501/1; Berger: sid. 502, nr. 3771. 

46. Kungliga Myntkabinettet, Stockholm. Foto: Gabriel Hildebrand. 
 

                                                        
144 Rättstjänare, eskorterade de ämbetsmän som hade full ämbetsmakt (imperium). Gizewski 1999.  
145 En person vars huvudsakliga uppgift var att överlämna meddelanden och stå till sina överordnades 

förfogande, Bonniers uppslagsverk.  
146 Myntmästaren Lentulus Spinther, Forvm Ancient coins. 
147 Citterspelarnas anslagsstav, Nordstedts svensk-latinska ordbok.  
148 Q. Caepio Brutus (Marcus Iunius Brutus), Foss 1990, s. 24. 
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Charlotte Borgerud 

Denar, 43-42 f.Kr. 
Avers: Libertas huvud till höger iklädd slöja, inskriptionen L·SESTI PRO·Q. 
Revers: Tripod, till vänster yxa, till höger simpulum, inskriptionen 

Q·CAEPIO·BRVTVS·PRO·COS. 
Litteratur: Crawford 515, nr. 502/2; Berger: sid. 502, nr. 3772.  

47. Kungliga Myntkabinettet, Stockholm. Foto: Gabriel Hildebrand. 
 
Denar, 43-42 f.Kr. 
Avers: Neptunus huvud till höger, treudd, inskriptionen CASCA 
LONGVS.149 
Revers: Victoria gåendes med en palmkvist över vänstra axeln och har med 

bägge händerna sönder ett diadem, bakom ett trasig spira, 
inskriptionen BRVTVS IMP. 

Litteratur: Crawford sid. 518, nr. 507/2; Berger sid. 504, nr. 3779.  
48. Kungliga Myntkabinettet, Stockholm. Foto: Gabriel Hildebrand. 

 
Denar, 43-42 f.Kr. 
Avers: Byst av en kvinna vänd till höger (Artemis?), iklädd en slöja och polos, 

inskriptionen L·PLAET·CEST. 
Revers: Yxa och culullus, inskriptionen BRVT·IMP.  
Litteratur: Crawford sid. 518, nr. 508/2; Berger: sid. 504, nr. 3780. 

49. Kungliga Myntkabinettet, Stockholm. Foto: Gabriel Hildebrand. 
 
Denar, 43-42 f.Kr. 
Avers: Huvudet av Brutus till höger, inskriptionen BRVT·IMP 

L·PLAET·CEST.150 
Revers: Pileus151 mellan två dolkar, inskriptionen EID·MAR.152 
Litteratur: Crawford sid. 518, nr. 508/3.  

50. (Kopia). Kungliga Myntkabinettet, Stockholm. Foto: Gabriel Hildebrand. 
 

                                                        
149 Gaius Casca Longua, Forvm Ancient coins.  
150 Brutus Imperator, myntmästaren Lucius Plaetorius Cestianus, Forvm Ancient coins. 
151 Frygisk mössa. En åtsittande huva som endast fick bäras av fria och vanligen endast vid speciella 

tillfällen, t.ex. gästabud samt av slavar vid deras frigivning, Nordstedts svensk-latinska ordbok.  
152 Eidibus Martiis, 15 mars, Ørsted 2000, s. 271. 
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